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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXI/167/2008

Rady Gminy Kolbudy

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrCbu geodezyjnego Lublewo 

na terenie gminy Kolbudy w rejonie elektrowni wodnej na 

Jeziorze GoszyMskim

rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla fragmentu obrCbu geodezyjnego Lublewo 

na terenie gminy Kolbudy w rejonie elektrowni wodnej na 

jeziorze GoszyMskim w ustawowym terminie nie wpłynCły 

cadne uwagi.

Zał>cznik Nr 3

do uchwały Nr XXI/167/2008

Rady Gminy Kolbudy

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla fragmentu obrCbu geodezyjnego 

Lublewo na terenie gminy Kolbudy w rejonie elektrowni wodnej 

na Jeziorze GoszyMskim rozstrzygniCcie o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania budowa dróg i urz>dzeM komunikacyjnych:

1) karta terenu 21.KDL, teren ulicy lokalnej o docelowym 

przekroju: jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza siC 

lokalizacjC Wciecki rowerowej, zatok autobusowych – 

ok. 1000 m

  Realizacja na zasadach obowi>zuj>cych w gminie Kol-

budy.

2) karta terenu nr 24.KDD, teren ulicy dojazdowej – 

ok. 260 m

  Realizacja na zasadach obowi>zuj>cych w gminie Kol-

budy.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Realizacja na zasadach obowi>zuj>cych w gminie Kolbudy.
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UCHWAŁA Nr XX/222/2008
Rady Gminy StCcyca

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrCbu geodezyjnego Niesiołowice, w gminie StCcyca.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 

15, art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 

r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 r. Nr 127, poz. 

880), § 3 – 12 Rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 

r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy StCcyca, po 

stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy StCcyca uchwala, 

co nastCpuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwał> nr V/50/2007 r., z dnia 20 marca 

2007 r. o przyst>pieniu do sporz>dzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrCbu geodezyjne-

go Niesiołowice w gminie StCcyca – uchwala siC Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrCbu geode-

zyjnego Niesiołowice w gminie StCcyca, obejmuj>cy obszar 

o powierzchni ok. 750,48 ha, o granicach wyznaczonych 

zgodnie z zał>cznikiem nr 1 do uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa 

siC z:

1) CzCWci tekstowej – ustaleM planu;

2) CzCWci grafi cznej – rysunku planu w skali 1:5000 – sta-

nowi>cego zał>cznik nr 1 do uchwały.

3) CzCWci grafi cznej – rysunku planu w skali 1:1000 – sta-

nowi>cego zał>cznik nr 2 do uchwały.

4) Z rozstrzygniCcia dotycz>cego złoconych uwag – za-

ł>cznik tekstowy nr 3;

5) Z rozstrzygniCcia dotycz>cego infrastruktury objCtego 

zadaniami własnymi – zał>cznik tekstowy nr 4.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 4 pod-

stawowych stref funkcjonalnych rozgraniczonych liniami 

rozgraniczaj>cymi, oznaczonych symbolami (1. do 4.):

 Strefa 1. – Strefa leWna;

 Strefa 2.– Strefa rolna;

 Strefa 3. – Strefa zwartej zabudowy;

 Strefa 4. – Linowe tereny obsługi komunikacji i infrastruk-

tury;

1) Dopuszczono w kacdej ze stref, podział na mniejsze ob-

szary: tereny urbanistyczne lub jednostki urbanistyczne, 

rozgraniczone liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczone 

odpowiednimi symbolami cyfrowymi, w których pierw-

sza cyfra oznacza numer strefy, druga – numer terenu 

urbanistycznego, natomiast trzecia – numer jednostki 

urbanistycznej.

2) Teren urbanistyczny lub jednostkC urbanistyczn> sta-

nowi> obszary wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi, 

w obrCbie, których obowi>zuj> te same zasady zago-
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spodarowania pod okreWlon> grupC funkcji, oznaczon> 

literami i cyframi.

2. Na całym obszarze planu wydzielono tereny pod drogi dzie-

l>c je na: publiczne (pierwszy symbol – KD) i wewnCtrzne 

– symbol KDW oraz przypisuj>c im odrCbna dla poszcze-

gólnych rodzajów dróg numery.

3. Oznaczenia ucyte w tekWcie i na zał>czniku grafi cznym:

 ZL – tereny leWne;

 ZP – tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym nieucytki, 

tereny podmokłe, zakrzaczenia, dopuszcza siC zagospo-

darowanie czCWci terenu w postaci zbiornika retencyjnego 

i innych urz>dzeM infrastruktury;

 Ws – tereny wód powierzchniowych, stoj>cych lub płyn>-

cych: jeziora, oczka wodne, cieki, rowy melioracyjne

 R – tereny produkcji rolnej

 RM – tereny zabudowy zagrodowej

 RM/UT – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 

wprowadzenia usług obsługi turystyki

 MN – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnosto-

j>ca

 MR – zabudowa rekreacyjna, wolnostoj>ca

 MR/UT – zabudowa rekreacyjna z dopuszczeniem usług 

zwi>zanych z obsług> ruchu turystycznego;

 PG/Ls – tereny o funkcji: tymczasowe – wydobycie kopalin 

naturalnych, docelowe – zalesienie;

 UT – usługi obsługi turystyki i rekreacji w tym pensjonaty, 

oWrodki wypoczynkowe, SPA, stanice wodne itp. oraz 

zespoły apartamentowe, pola kampingowe i namiotowe z 

dopuszczeniem rekreacji indywidualnej;

 E,W – tereny obsługi infrastruktury technicznej.

 KD – tereny dróg publicznych, tereny obszarów komunika-

cyjnych.

 KDW – tereny dróg wewnCtrznych

4. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 

dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla 

poszczególnych wydzielonych stref i obszarów zawarte 

zostały w § 4.

5. WyjaWnienie pojCć:
1) budynek główny – budynek o dominuj>cej formie i funkcji 

znajduj>cy siC zwykle od frontu działki;

2) budynek pomocniczy – budynek, w którym znajduj> 

siC funkcje uzupełniaj>ce lub budynek gospodarczy, 

garacowy;

3) funkcja podstawowa – funkcja zajmuj>ca co najmniej 

60% ł>cznej powierzchni ucytkowej wszystkich budyn-

ków znajduj>cych siC na danej nieruchomoWci;

4) funkcja uzupełniaj>ca – nalecy przez to rozumieć inne 

rodzaje przeznaczenia nic podstawowe, które uzu-

pełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe. 

Ł>czna powierzchnia ucytkowa budynków zwi>zana z 

przeznaczeniem uzupełniaj>cym nie moce przekraczać 
40% powierzchni ucytkowej wszystkich budynków na 

danej nieruchomoWci;

5) funkcja tymczasowa – funkcja, któr> mocna wprowadzić 
na teren do czasu realizacji funkcji obowi>zuj>cych. 

Funkcja tymczasowa nie dotyczy funkcji istniej>cych na 

danym terenie przed wprowadzeniem ustaleM planu;

6) powierzchnia zabudowy – stosunek (w procentach), 

powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizo-

wanych na działce, do powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnia utwardzona – trwałe utwardzenia terenu w 

postaci placów, parkingów, dojazdów i Wciecek itp. przed-

stawionych w procentach w stosunku do powierzchni 

całej działki budowlanej;

8) obowi>zuj>ca linia zabudowy – oznacza koniecznoWć 
zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w tej linii, 

z mocliwoWci> cofniCcia pozostałej czCWci pierzei, przy 

czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: 

balkon, okap, wykusze;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne 

lecz nie obowi>zuj>ce ustawienie budynku z mocliwoWci> 

wycofania budynku w gł>b działki; nieprzekraczalna linia 

zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: 

balkon, okap, wykusze;

10) strefa – wydzielony obszar którego wyrócniaj>c> cech> 

s> obostrzenia wynikaj>ce z przepisów szczególnych 

lub warunki dotycz>ce funkcji lub zabudowy np. strefa 

centrum zabudowy, strefa zabudowy rozproszonej itp. 

Strefa podzielona jest na mniejsze jednostki, odpo-

wiednio ponumerowane, gdzie pierwsza cyfra oznacza 

numer strefy, druga numer terenu urbanistycznego, 

trzecia numer jednostki urbanistyczne;

11) teren urbanistyczny –teren o czytelnej funkcji podsta-

wowej, który jest podzielony na mniejsze jednostki 

urbanistyczne;

12) jednostka urbanistyczna – najmniejszy wydzielony ob-

szar o jednorodnej funkcji i sposobie zagospodarowa-

nia terenu dla którego obowi>zuj> takie same nakazy i 

zakazy, opisany tym samym numerem gdzie ostatnia 

liczba oznacza numer jednostki urbanistycznej. 

6. NastCpuj>ce oznaczenia grafi czne na rysunku planu, tzn. 

na zał>czniku nr 1 i nr 2, s> obowi>zuj>ce:

1) dla zał>cznika nr 1:

  a) granice obszaru opracowania planu;

b) granice stref;

c) granice obszarów chronionych;

d) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania;

e) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-

nych;

f)  linie zabudowy,

g) strefy zakazu zabudowy

2) dla zał>cznika nr 2:

a) granice terenów o rócnym sposobie ucytkowania;

b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania;

c) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-

nych;

d) linie zabudowy,

e) strefy zakazu zabudowy

§ 3

  USTALENIA OGÓLNE

1. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA KULTUROWEGO.

1) Na obszarze planu zlokalizowane zostały stanowiska ar-

cheologiczne płaskie. Dla stanowisk płaskich ustanowio-

ne s> strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej 

(ich zasiCg zobrazowano na zał>czniku grafi cznym nr 1 

do uchwały). Dla obiektów archeologicznych i ich stref 

ochrony obowi>zuje wymóg uzyskania opinii Muzeum 

Archeologicznego w GdaMsku. W strefi e, dla wszystkich 

inwestycji w niej lokalizowanych, obowi>zuje zakaz ja-

kichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w GdaMsku, 

który kacdorazowo okreWli inwestorowi, w wydanym 

pozwoleniu zakres niezbCdnych do wykonania badaM 

ratowniczych wyprzedzaj>cych proces zainwestowania 

terenu.

2) Na obszarze planu zlokalizowano stanowiska archeo-

logiczne o własnej formie krajobrazowej. Stanowiska 

archeologiczne o własnej formie krajobrazowej wraz z 

ustalonymi dla nich strefami podlegaj> trwałej ochronie 

i bezwzglCdnemu zachowaniu, a tym samym tereny 
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przez nie zajmowane s> wył>czone spod jakiegokolwiek 

zagospodarowania (np. parcelacja, zabudowa itp.)

3) Na obszarze planu znajduj> siC małe elementy sakralne 

(kapliczki i krzyce przydrocne) oraz pomniki pamiCci, 

które nalecy zachować i poddawać sukcesywnej rewa-

loryzacji;

4) Wskazuje siC, ce na terenach objCtych planem istniej> 

budynki o historycznych wartoWciach architektonicznych 

(zaznaczone na zał>cznikach grafi cznych nr 2), które 

nalecy poddać rewaloryzacji, prowadz>c w nich remonty 

kapitalne lub doraane, z poszanowaniem historycznej 

formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym 

stolarki okiennej i drzwiowej, w uzgodnieniu z właWciwym 

terenowo Konserwatorem Zabytków;

2. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

1) CzeWć obszaru lecy w granicach otuliny Kaszubskiego 

Parku Krajobrazowego;

2) Na terenie otuliny obowi>zuj> zakazy i nakazy ustalone 

w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przy-

rody” (Dz. U. nr 92, poz. 880) oraz w Planie Ochrony 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

3) CzCWć obszaru lecy w GowidliMskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu i obowi>zuj> zakazy i nakazy ustalone 

w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przy-

rody” (Dz. U. nr 92, poz. 880);

4) Ochronie podlegaj> wszystkie zadrzewienia Wródpolne, 

oczka wodne i tereny podmokłe;

5) Wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> działal-

noWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w granicach 

własnoWci nieruchomoWci;

6) Na obszarze planu znajduj> siC tereny zagrocone 

osuwaniem siC mas ziemnych – krawCdzie wysoczyzn 

o ducych deniwelacjach terenu (zgodnie z zał>cznikiem 

grafi cznym do uchwały nr 1) dla których wyznacza siC 

zakaz zabudowy ze wzglCdu na mocliwoWć wyst>pienia 

zagrocenia osuwaniem siC mas ziemi;

a) dopuszcza siC wprowadzenie zabudowy na obsza-

rach zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

-nalecy przewidzieć w projekcie Wrodki techniczne 

przed ich osuwaniem;

7) Na obszarze planu wyznaczono elementy ochrony 

krajobrazu kulturowego: otwarć widokowych, ci>gów 

widokowych (zaznaczonych na zał>czniku grafi cznym nr 

1 do uchwały) dla których ustala siC ochronC ekspozycji 

na osi widoku;

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:

1) Podziały geodezyjne:

a) dopuszcza siC na terenie zabudowanym wydzielenie 

mniejszej działki nic przewiduje uchwała, na poprawC 

warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi;

b) zachowuje siC istniej>cy podział geodezyjny, nie 

spełniaj>cy standardów wielkoWci działek przewidy-

wanych uchwał>, zatwierdzony przed wejWciem w 

cycie planu miejscowego;

c) dopuszcza siC w kacdej strefi e, terenie lub jednostce 

urbanistycznej wydzielenie nowej działki niezbCdnej 

pod przeprowadzenie niezbCdnej infrastruktury tech-

nicznej.

d) zasady podziału na nowe działki ustalono w zapisach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów i jedno-

stek urbanistycznych.

2) Zasady dotycz>ce wymagaM kształtowania przestrzeni 

publicznych:

a) dopuszcza siC lokalizacjC kierunkowskazów informa-

cyjnych i informatorów dotycz>cych rozmieszczenia 

w obszarze planu wacnych obiektów w pasach dro-

gowych, po uprzednim uzyskaniu zgody zarz>dcy 

drogi;

b) w miejscach wyznaczonych na rysunku planu wska-

zuje siC wytworzenie przestrzeni publicznych wraz 

z zieleni> urz>dzon>, mał> architektur> i miejscami 

postojowymi;

c) ogrodzenia nalecy ujednolicić co do wysokoWci i ucy-

cia materiału: preferowane ogrodzenia o wysokoWci 

1,0 – 1,5 m, dopuszczalne materiały tradycyjne tj. 

drewno, cegła, kamieM, elementy kute, ewentualnie 

siatka podsadzona cywopłotem;

d) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych 

elementów betonowych;

3) Obszary przeznaczone do rehabilitacji i jej zasady:

  Nie ustala siC.

4. USTALENIA DOTYCZ=CE INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ.

1) Zaopatrzenie w wodC.

a) Adaptuje siC istniej>ce sieci i urz>dzenia na potrzeby 

planu;

b) projektuje siC nowe sieci wodoci>gowe zgodnie 

z koncepcj> zaopatrzenia w wodC stanowi>c> mate-

riały do planu; podł>czenia nalecy wykonać na wa-

runkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci, w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg gminnych;

c) do czasu wybudowania sieci wodoci>gowych na 

terenach niezaiwestowanych dopuszcza siC budowC 

indywidualnych ujCć wody na nastCpuj>cych warun-

kach:

— spełniaj>ce warunki zawarte w przepisach szcze-

gółowych w tym prawa wodnego i geologiczne-

go;

— po wybudowaniu wodoci>gu nalecy przył>czyć 
obiekty do sieci wodoci>gowej a indywidualne 

ujCcia wody zlikwidować;
— w przypadku wykonywania studni do 30 m głCbo-

koWci, przed uzyskaniem pozwolenia na budowC 

obiektów nalecy przedłocyć opiniC hydrologiczna 

o mocliwoWci wykonania takiej studni;

d) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury wodoci>go-

wej poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> 

właWciciela gruntu;

e) podczas projektowania sieci nalecy przewidzieć 
zaopatrzenie w wodC w warunkach kryzysowych 

wg zasad zawartych w opracowaniu UG StCcyca 

pt. Zasady funkcjonowania publicznych urz>dzeM 

zaopatrzenia w warunkach specjalnych dla gminy 

StCcyca”

2) Zaopatrzenie w energiC.

a) Adaptuje siC istniej>ce sieci na potrzeby plany. Na 

terenie planu zlokalizowana jest sieć energetyczna 

Wredniego napiCcia SN i niskiego napiCcia NN oraz 

transformatory SN/NN;

b) dla sieci Wredniego napiCcia ustala siC strefC ochron-

n> o szerokoWci 15,0 m (po 7,5 m z kacdej strony) 

dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

docelowo nalecy przewidzieć przebudowC sieci w po-

staci kabla podziemnego – w tym wypadku przestaj> 

obowi>zywać strefy ochronne;

c) w miarC mocliwoWci nowe sieci nalecy lokalizować 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg gminnych i prywat-

nych;

d) budowC nowych stacji transformatorowych nalecy 

przewidzieć w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicz-

nych lub wewnCtrznych lub ramach terenów zieleni 
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urz>dzonej;

e) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami 

rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> właWciciela tere-

nu;

3) Gospodarka odpadami stałymi:

a) odpady stałe z terenu opracowania musz> być wywo-

cone na komunalne wysypisko Wmieci, na warunkach 

ustalonych przez zarz>dzaj>cego wysypiskiem;

b) odpady z gospodarstw domowych winny być po 

segregacji w granicach własnoWci terenu, wywocone 

przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo;

4) Odprowadzenie Wcieków:

a) na terenie wsi Niesiołowice nie istnieje kanalizacja 

zbiorcza odprowadzaj>ca Wcieki do oczyszczalni;

b) dla terenu opracowania nalecy przewidzieć docelowo 

zbiorcz> sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzon> w 

miarC mocliwoWci w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

lub terenach do tego przewidzianych zgodnie z kon-

cepcj> kanalizacji zamieszczon> na rysunku planu.

c) nowe tereny budowlane bCd> zaopatrzone w sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z niezbCdnymi urz>dze-

niami technicznymi na drodze inwestycji publiczno-

prywatnej zgodnie z uchwał> Rady Gminy StCcyca w 

sprawie przyjCcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw 

inwestycyjnych w Gminie StCcyca;

d) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanaliza-

cyjnej dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do 

bezodpływowych, szczelnych zbiorników, okresowo 

oprócnianych przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo. 

W momencie wybudowania kanalizacji zbiorczej 

zbiorniki nalecy bezwzglCdnie zlikwidować, a obiekty 

podł>czyć do kanalizacji;

e) dla Wcieków technologicznych przy podł>czeniu do 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej, Wcieki nalecy dla Wcie-

ków technologicznych przy podł>czeniu do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej, Wcieki nalecy podczyszczać na 

terenie nieruchomoWci do wymagaM odpowiadaj>cych 

oczyszczalni Wcieków; nalecy przewidzieć na terenie 

nieruchomoWci punkt kontroli Wcieków;

f)  warunki podł>czenia do sieci okreWla zarz>dca sie-

ci;

g) wody opadowe z terenów utwardzonych dróg, par-

kingów i placów nawrotowych, po odpowiednim pod-

czyszczeniu powinny być odprowadzane docelowo 

do lokalnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w liniach rozgraniczaj>cej dróg publicznych lub 

wewnCtrznych, lub zagospodarowane w granicach 

opracowania planu w ramach terenów do tych celów 

przeznaczonych;

h) wody opadowe na prywatnych nieruchomoWciach 

musz> być zagospodarowane w granicach własnoWci 

gruntu.

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło:

a) dopuszcza siC zaopatrzenie terenu w gaz ziemny 

przeprowadzony w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

lub w pasach technicznych;

b) dopuszcza siC indywidualne lub zbiorcze systemy 

ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych 

zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami;

6) Zaopatrzenie w inne media.

a) dopuszcza siC lokalizacjC i rozbudowC sieci tele-

fonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg na warunkach okreWlonych 

przez zarz>dzaj>cego drogami;

b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami 

rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> właWciciela tere-

nu;

7) Układ komunikacyjny:

a) układ podstawowy stanowi> drogi gminne; budowa 

nowych zjazdów, urz>dzeM infrastruktury, nawierzchni 

itp. na warunkach ustalonych przez zarz>dcC drogi, 

dopuszcza siC dwa wjazdy;

b) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych sze-

rokoWci min 8,0 m; stan prawny dróg wewnCtrznych, 

wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniać 
mocliwoWć obsługi komunikacyjnej wszystkich tere-

nów do nich przyległych;

c) nalecy zapewnić dojazd do nieruchomoWci poprzez 

drogi dojazdowe lub wewnCtrzne lub na zasadach 

słucebnoWci przejazdu;

d) adaptuje siC istniej>ce drogi i wjazdy nie spełniaj>ce 

obowi>zuj>cych przepisów na potrzeby planu;

e) w liniach rozgraniczaj>cych ulic nalecy przewidzieć 
lokalizacjC hydrantów przeciwpocarowych.
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1. Strefa le na.
1.1. Tereny le ne.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ 1.1. ZL

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

 Tereny le ne

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) zakaz zabudowy za wyj tkiem obiektów zwi zanych z gospodarka le na na podstawie przepisów

szczególnych;
b) dopuszcza si  gospodark  le n zgodnie z operatami urz dzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a)  nie ustala si ;
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewn trzne.

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.;
a) nie dopuszcza si  wy czania terenów le nych z produkcji le nej;
b) dopuszcza si  podzia  prywatnych terenów le nych i do czenie ich do s siednich dzia ek

zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1.

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12.STAWKA PROCENTOWA    s u c  do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o 
której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  - nie  dotyczy 
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1.2. Tereny biologicznie czynne .

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 1.2. ZP

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym
nieu ytki, tereny podmok e, zakrzaczenia

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

infrastruktura techniczna

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy;
b) nale y zachowa  istniej ce tereny le ne;
c) dopuszcza si  wprowadzenie obiektów ma ej architektury i urz dzenia terenu;
d) dopuszcza si  w razie potrzeby wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury w tym do

w a ciwej gospodarki wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniaj cych i zbiorników
retencyjnych je eli b dzie taka konieczno  wynika a z projektu technicznego dla kanalizacji
deszczowej;

e) dopuszcza si  regulacj  oczek i cieków wodnych z wykorzystaniem materia ów naturalnych jak
kamie , drewno, faszyna itp.; 

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala si

5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) odprowadzenie wód opadowych  – powierzchniowo do gruntu; 
b) odprowadzenie odpadów sta ych: po segregacji wg grup asortymentowych musz  by

zagospodarowane przez specjalistyczne przedsi biorstwo.
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, na warunkach okre lonych przez

zarz dc  sieci i drogi; 
b) nie dopuszcza si  lokalizacji miejsc postojowych;

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
b) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.;
c) powierzchnia biologicznie czynna – min 95%;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9.  USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 

 Nie ustala si .

10.USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12.STAWKA PROCENTOWA -  s u c  do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o 
której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - nie dotyczy
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1.3. Tereny wód powierzchniowych.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL: 1.3. Ws

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  Tereny wód powierzchniowych

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) zakaz zabudowy;
b) dopuszcza si  regulacje brzegów wodnych, budow  pomostów, przepustów, umocnienia;

preferowane materia y naturalne: kamie , drewno, faszyna;
5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Nie ustala si .
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a)     w oparciu o drogi dojazdowe i wewn trzne.

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustal si .

12.  STAWKA PROCENTOWA   -  s u c  do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci
nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie
dotyczy
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1.4. Tereny produkcji rolnej. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 1.4. R

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  Tereny produkcji rolnej – enklawy rolne 

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Zalesienia , infrastruktura techniczna, us ugi
agroturystyki

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza si  zalesienia gleb najs abszych klasy V i VI; 
b) dopuszcza si  lokalizacj  zagrody rolniczej na terenach bezpo rednio skomunikowanych z drog

publiczn  o powierzchni nie mniejszej ni  1ha zwartej powierzchni;
a) minimalna powierzchnia terenu  przeznaczonego pod zagrod  -  2000 m2; 
c) dopuszcza si  wprowadzenie us ug agroturystycznych w zabudowie zagrodowej;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  zabudowy mieszkaniowej, licz c od poziomu terenu do najwy szego

punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych
do kolorów ceg y lub drewna;

g) lokalizacja budynku mieszkalnego kalenic  równolegle do drogi;
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci

dachowych;
i) dachy  o  k tach nachylenia: 350 - 450;
j) rodzaj pokrycia dachu:
-

-

dla zabudowy mieszkaniowej: zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni; 
dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza si zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu w 
kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni;

a) dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza si zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu w 
kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni;

b) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25% obliczonej dla terenu przeznaczonego pod zagrod ;
c) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0m od linii rozgraniczaj cych

z drogami  (zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y);
d) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa w obie strony;
e) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,0 m od terenów le nych;
f) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki o powierzchni min 1ha; 
4. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.
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6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1.

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:

a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustal si .

12.  STAWKA PROCENTOWA   -  s u ca do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci
nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - nie
dotyczy
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1.6. Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej . 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO 1.5. RM

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1. Funkcja podstawowa:

Zagroda rolnicza, 

Zabudowa mieszkaniowa,

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Us ugi, rzemios o i produkcja, us ugi
agroturystyczne

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza si  zachowanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  ich rozbudowy i modernizacji; 

wskazana rehabilitacja i uporz dkowanie siedliska do form nawi zuj cych do budynków i zagrody
tradycyjnej,

b) nowe obiekty powinny powstawa  jako uzupe nienie istniej cej zabudowy z wytworzeniem
wewn trznego dziedzi ca,

c) dopuszcza si  wprowadzenie us ug, rzemios a i produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach o 
du ej kubaturze, usytuowanych w g bi dzia ki;

a) dopuszcza si  lokalizacj budynków pomocniczych jako wolnostoj cych lub w zespole z budynkiem
mieszkalnym;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego i us ugowej, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do 

budynku do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne

w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
h) dachy  o  k tach nachylenia: 350 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu:
-

-

dla zabudowy mieszkaniowej: zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni; 
dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza si zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu w 
kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni;

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40% powierzchni terenu przeznaczonego pod zagrod ,
k) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki nie mniejsze ni  1000 m2;
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci  6,0m od linii rozgraniczaj cych z

drogami  (zgodnie z za cznikiem graficznym  nr 1 do uchwa y);
m) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci  12,0m od kraw dzi lasu (zgodnie z

za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y);
n) strefa ochronna o szeroko ci 7,5 m z ka dej strony od osi linii redniego napi cia (zgodnie z

za cznikiem nr 1 do uchwa y), dopuszcza si  likwidacj  strefy po modernizacji i skablowaniu linii
energetycznej;
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5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.
b) gospodarka odpadami:
- odprowadzenie odpadów sta ych:
- nale y segregowa  wed ug grup asortymentowych;
- odpady komunalne winny by  sk adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
- odpady poprodukcyjne nale y przechowywa w szczelnych pojemnikach, wskazane jest 

zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale y gromadzi  w szczelnych; oznakowanych

pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró niane przez
specjalistyczne przedsi biorstwo;

6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  dwa wjazdy na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji us ugowych nale y dodatkowo
zabezpieczy  2mp/100m2 powierzchni u ytkowej;

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2.
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej,

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1.

9.  USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:

a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12.  STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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1.7. Tereny zabudowy rekreacyjnej.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO: 1.6.  MR 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zabudowa rekreacyjna

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa  wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  zachowanie istniej cych obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie nale y

dostosowa  si  do warunków jak dla nowej zabudowy;
c) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y) nie

mniejsze ni  800 m2;
d) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;
e) dopuszcza si  zachowanie istniej cej zabudowy nie spe niaj cej wymogów niniejszej uchwa y;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do

najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 8,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
h) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 300 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20%,
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem nr 1 

graficznym do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 12,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 1 do uchwa y)  od kraw dzi lasu; 
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej;
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8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.

2. Strefa rolna – strefa o przewacaj>cej funkcji terenów rol- niczych wraz z enklawami leWnymi oraz terenami o innej 

funkcji.

2.1. Tereny produkcji rolnej.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 2.1. R

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  Tereny produkcji rolnej

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Zalesienia , infrastruktura techniczna, us ugi
agroturystyki

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza si  zalesienia gleb najs abszych klasy V i VI; 
b) dopuszcza si  lokalizacj zagrody rolniczej na terenach bezpo rednio skomunikowanych z drog

publiczn  o powierzchni nie mniejszej ni  1ha zwartej powierzchni;
c) minimalna powierzchnia terenu  przeznaczonego pod zagrod  -  2000 m2; 

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko zabudowy mieszkaniowej, licz c od poziomu terenu do najwy szego

punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne

w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
h) dachy  o  k tach nachylenia: 350 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu:
-

-

dla zabudowy mieszkaniowej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni; 
dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza si zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu w 
kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni;

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% terenu przeznaczonego pod zagrod ;
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0m od linii rozgraniczaj cych

z drogami  (zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y);
l) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa w obie strony;
m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,0 m od terenów le nych;
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5.    ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.
b) gospodarka odpadami:
- odprowadzenie odpadów sta ych:
- nale y segregowa  wed ug grup asortymentowych;
- odpady komunalne winny by  sk adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
- odpady poprodukcyjne nale y przechowywa  w szczelnych pojemnikach, wskazane jest

zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale y gromadzi w szczelnych; oznakowanych

pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró niane przez
specjalistyczne przedsi biorstwo;

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.2.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.1.

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:

a) patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustal si .

12.  STAWKA PROCENTOWA  - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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2.2. Tereny le ne.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI  LUB 
TERENU URBANISTYCZNEGO: 2.2. ZL

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

 Tereny le ne - enklawy

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) zakaz zabudowy za wyj tkiem obiektów zwi zanych z gospodarka le na na podstawie przepisów

szczególnych;
b) dopuszcza si  gospodark  le n zgodnie z operatami urz dzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a)  nie ustala si ;
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewn trzne.

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) nie dopuszcza si  wy czania terenów le nych z produkcji le nej;
b) dopuszcza si  podzia  prywatnych terenów le nych i do czenie ich do s siednich dzia ek

zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9.USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12.STAWKA PROCENTOWA   -  s u c  do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci,
o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie dotyczy 
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2.3. Tereny biologicznie czynne .

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB 
TERENU URBANISTYCZNEGO: 2.3. ZP

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym
nieu ytki, tereny podmok e, zakrzaczenia

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

infrastruktura techniczna

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy;
b) dopuszcza si  wprowadzenie obiektów ma ej architektury i urz dzenia terenu;
c) dopuszcza si  w razie potrzeby wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury w tym do

w a ciwej gospodarki wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniaj cych i zbiorników
retencyjnych je eli b dzie taka konieczno  wynika a z projektu technicznego dla kanalizacji
deszczowej;

d) dopuszcza si  regulacj  oczek i cieków wodnych z wykorzystaniem materia ów naturalnych jak
kamie , drewno, faszyna itp.; 

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala si

5.  ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) odprowadzenie wód opadowych  – powierzchniowo do gruntu; 
b) odprowadzenie odpadów sta ych: po segregacji wg grup asortymentowych musz  by

zagospodarowane przez specjalistyczne przedsi biorstwo.
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, na warunkach okre lonych przez

zarz dc  sieci i drogi; 
b) nie dopuszcza si  lokalizacji miejsc postojowych;

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.;
b) powierzchnia biologicznie czynna – min 95%;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

7. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZEI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:

 Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA -  s u c  do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci,
o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie dotyczy 
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2.4. Tereny wód powierzchniowych.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL: 2.4. Ws

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  Tereny wód powierzchniowych

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Zalesienia , infrastruktura techniczna

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) zakaz zabudowy;
b) dopuszcza si  regulacje brzegów wodnych, budow  pomostów, przepustów, umocnienia;

preferowane materia y naturalne: kamie , drewno, faszyna;
5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Nie ustala si .
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a)     w oparciu o drogi dojazdowe i wewn trzne.

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustal si .

12.  STAWKA PROCENTOWA   -  s u c  do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci
nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym- nie
dotyczy
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2.5. Tereny zabudowy zagrodowej.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO

2.5.
RM

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1. Funkcja podstawowa:

Zagroda rolnicza, 

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Zabudowa mieszkaniowa,

Us ugi, rzemios o i produkcja, us ugi
agroturystyki

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa  wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  zachowanie istniej cych obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie nale y

dostosowa  si  do warunków jak dla nowej zabudowy,
c) zabudowa us ugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym

budynku wolnostoj cym nie przekraczaj ca 40% powierzchni u ytkowej wszystkich budynków;
d) dopuszcza si  budow  budynków pomocniczych jako wolnostoj cych lub polacz cych w zespó  z 

zabudow  us ugow  i mieszkaniow ;
e) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki na cele mieszkalne nie mniejsze ni  800 m2,
f) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;
g) dopuszcza si  wydzielenie drogi wewn trznej o szeroko ci min 8,0 m;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego w zabudowie zagrodowej, licz c od poziomu terenu

przy wej ciu do budynku do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne

w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
h) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 350 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu:
-

-

dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni; 
dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza si zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu w 
kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni;

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40%,
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 1 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
l) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa po obydwóch stronach;
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5.    ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.
b) gospodarka odpadami:
- odprowadzenie odpadów sta ych:
- nale y segregowa  wed ug grup asortymentowych;
- odpady komunalne winny by  sk adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
- odpady poprodukcyjne nale y przechowywa w szczelnych pojemnikach, wskazane jest 

zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale y gromadzi  w szczelnych; oznakowanych

pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró niane przez
specjalistyczne przedsi biorstwo;

6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  dwa wjazdy na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji us ugowych nale y dodatkowo
zabezpieczy  2mp/100m2 powierzchni u ytkowej;

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) nale y zachowa  istniej c  ziele  wysok ,
b) nale y zachowa  istniej ce cieki wodne i rowy melioracyjne; 
c) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej,

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 

9.   USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12.  STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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2.6. Tereny zabudowy mieszkaniowej.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO:

2.6.
 MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

us ugi

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  zachowanie istniej cych obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie nale y

dostosowa  si  do warunków jak dla nowej zabudowy,
c) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki nie mniejsze ni  1000 m2, z dopuszczeniem odchylenia do

15%;
d) dopuszcza si  budow  budynków pomocniczych jako wolnostoj cych lub polacz cych w zespó  z 

zabudow  us ugow  i mieszkaniow ;
e) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;
f) dopuszcza si  wydzielenie drogi wewn trznej o szeroko ci nie mniejszej ni  8,0 m w liniach 

rozgraniczaj cych;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do

najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) budynek mieszkalny nale y zlokalizowa  kalenic  równolegle do drogi;
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
i) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 350 - 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40%,
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cych dróg

gminnych i wewn trznych;
m) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 5 m od osi s upa, dopuszcza si  likwidacj

strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 
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7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8.  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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2.7. Tereny zabudowy rekreacyjnej.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1.   NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB 
TERENU URBANISTYCZNEGO:

2.7.
 MR 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zabudowa rekreacyjna

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Us ugi zwi zane z turystyk  i rekreacj

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa  wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y) nie

mniejsze ni  800 m2,
c) dopuszcza si  wydzielenie drogi wewn trznej o szeroko ci min 8,0 m w liniach rozgraniczaj cych;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do

najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) budynek g ówny nale y ustali  równolegle kalenic  do drogi; 
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
i) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 350 - 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20%,
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 1 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
m) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 12,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 1 do uchwa y)  od kraw dzi lasu; 
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

  Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej;
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8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.

2.8. Tereny wydobycia kopalin naturalnych.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO:              2.8.  PG/Ls 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zalesienie

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Wydobycie kopalin naturalnych

4. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) dla wydobycia kopalin naturalnych:
a) dopuszcza si  wydobycie kopalin pospolitych w granicach obszaru górniczego i na warunkach

okre lonych w decyzji – koncesji na wydobycie;
b) obowi zuje ca kowity zakaz wznoszenia budynków i budowli;
c) dopuszcza si  tymczasow  lokalizacj  dróg dojazdowych, parkingów dla samochodów

ci arowych i osobowych oraz maszyn niezb dnych do wydobycia;

5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) energia elektryczna – na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci;
b) zaopatrzenie w wod  – nie ustala si ;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: nie ustala si ;
d) wody opadowe lub roztopowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci nieruchomo ci;
e) ogrzewanie: nie ustala si ;
f) gospodarka odpadami sta ymi: zakaz sk adowania odpadów sta ych na obszarze terenu; 

6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a)

b)

c)

obs uga komunikacyjna terenu poprzez drogi gminne lub wewn trzne, na warunkach ustalonych
przez zarz dc  drogi; 
dopuszcza si  tymczasow  lokalizacj parkingów dla samochodów ci arowych i osobowych
oraz maszyn niezb dnych do wydobycia;
dla funkcji docelowej - nie dopuszcza si  miejsc postojowych;

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
a)

b)

c)

po zako czeniu wydobycia obszar nale y zagospodarowa  w sposób minimalizuj cy
degradacje krajobrazu i rodowiska zgodnie z zasadami rekultywacji;
na obszarze planu obowi zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia
ludzi;
powierzchnia biologicznie czynna po wydobyciu kopalin - 100% 

8.  WARUNKI KONSERWATORSKIE: 
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9.USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

10. STAWKA PROCENTOWA - s u ca do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci,
o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie dotyczy 
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2.9.  Tereny zieleni parkowej. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB 
TERENU URBANISTYCZNEGO: 2.9. ZP

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

Ziele  parkowa – park podworski w Rzepiskach

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

infrastruktura techniczna

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy;
b) dopuszcza si  wprowadzenie obiektów ma ej architektury i urz dzenia terenu;
c) dopuszcza si  w razie potrzeby wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury w tym do

w a ciwej gospodarki wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniaj cych i zbiorników
retencyjnych je eli b dzie taka konieczno  wynika a z projektu technicznego dla kanalizacji
deszczowej;

d) dopuszcza si  regulacj  oczek i cieków wodnych z wykorzystaniem materia ów naturalnych jak
kamie , drewno, faszyna itp.; 

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala si

5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) odprowadzenie wód opadowych  – powierzchniowo do gruntu; 
b) odprowadzenie odpadów sta ych: po segregacji wg grup asortymentowych musz  by

zagospodarowane przez specjalistyczne przedsi biorstwo.
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, na warunkach okre lonych przez

zarz dc  sieci i drogi; 
b) nie dopuszcza si  lokalizacji miejsc postojowych;

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.;
b) powierzchnia biologicznie czynna – min 95%;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

8. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

9. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:

 Nie ustala si .

12.STAWKA PROCENTOWA - s u ca do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o
której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie dotyczy
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3.1. Tereny zabudowy wsi Niesio owice . 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI  LUB 
TERENU URBANISTYCZNEGO: 3.1.1. ZL

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

 Tereny le ne

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) zakaz zabudowy za wyj tkiem obiektów zwi zanych z gospodarka le na na podstawie przepisów

szczególnych;
b) dopuszcza si  gospodark  le n zgodnie z operatami urz dzeniowymi lasu; 
5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a)  nie ustala si ;
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewn trzne.

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) nie dopuszcza si  wy czania terenów le nych z produkcji le nej;
b) dopuszcza si  podzia  prywatnych terenów le nych i do czenie ich do s siednich dzia ek

zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12.STAWKA PROCENTOWA   -  s u ca do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci,
o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie dotyczy 

3. Strefa zwartej zabudowy wsi Niesiołowice.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB 
TERENU URBANISTYCZNEGO: 3.1.2. ZP

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym
nieu ytki, tereny podmok e, zakrzaczenia

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

infrastruktura techniczna

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy;
b) dopuszcza si  wprowadzenie obiektów ma ej architektury i urz dzenia terenu;
c) dopuszcza si  w razie potrzeby wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury w tym do

w a ciwej gospodarki wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniaj cych i zbiorników
retencyjnych je eli b dzie taka konieczno  wynika a z projektu technicznego dla kanalizacji
deszczowej;

d) dopuszcza si  regulacj  oczek i cieków wodnych z wykorzystaniem materia ów naturalnych jak
kamie , drewno, faszyna itp.; 

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala si

5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) odprowadzenie wód opadowych  – powierzchniowo do gruntu; 
b) odprowadzenie odpadów sta ych: po segregacji wg grup asortymentowych musz  by

zagospodarowane przez specjalistyczne przedsi biorstwo.
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, na warunkach okre lonych przez

zarz dc  sieci i drogi; 
b) nie dopuszcza si  lokalizacji miejsc postojowych;

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.;
b) powierzchnia biologicznie czynna – min 95%;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9.  USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10.USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZEI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:

 Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA - s u ca do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci,
o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – nie dotyczy 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL: 3.1.3. Ws

2. FUNKCJA LUB STREFA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PODSTAWOWEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

  Tereny wód powierzchniowych

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) zakaz zabudowy;
b) dopuszcza si  regulacje brzegów wodnych, budow  pomostów, przepustów, umocnienia;

preferowane materia y naturalne: kamie , drewno, faszyna;
c) nale y zapewni  swobodny dost p do brzegów wód powierzchniowych;
5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Nie ustala si .
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a)     w oparciu o drogi dojazdowe i wewn trzne.

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12.  STAWKA PROCENTOWA   -  s u ca do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci
nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  -nie
dotyczy
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO: 3.1.4.  RM 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

zabudowa zagrodowa

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

us ugi i handel, agroturystyka, zabudowa
rekreacyjna

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa  wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  zachowanie istniej cych obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie nale y

dostosowa  si  do warunków jak dla nowej zabudowy;
c) dopuszcza si  wprowadzenie zabudowy rekreacyjnej na samodzielnej dzia ce wydzielonej z

dzia ki zagrody rolniczej nie mniejszej ni  800m2; 
d) zabudowa us ugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym

budynku wolnostoj cym;
e) dopuszcza si  budow budynków pomocniczych jako wolnostoj cych lub po czonych w zespó  z 

zabudow  us ugow  i mieszkaniow ;
f) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki na cele rekreacyjne nie mniejsze ni  800 m2, 
g) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego w zabudowie zagrodowej, licz c od poziomu terenu

przy wej ciu do budynku do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko  budynku w zabudowie rekreacyjnej, licz c od poziomu terenu przy 

wej ciu do budynku do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
c) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;
d) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
e) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
f) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
g) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
i) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 350 - 450;
j) rodzaj pokrycia dachu:
-

-

dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni; 
dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza si zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu w 
kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni;

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30%,
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 2 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
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6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji us ugowych nale y dodatkowo
zabezpieczy  1mp; 

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8.  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.

Poz. 263



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 10 — 766 —

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO:

3.1.5.
 RM/UT 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

zabudowa zagrodowa

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

us ugi w tym us ugi obs ugi turystycznej

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa  wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  zachowanie istniej cych obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie nale y

dostosowa  si  do warunków jak dla nowej zabudowy;
c) zabudowa us ugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym

budynku wolnostoj cym;
d) dopuszcza si  budow budynków pomocniczych jako wolnostoj cych lub po czonych w zespó  z 

zabudow  us ugow  i mieszkaniow ;
e) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki na cele rekreacyjne nie mniejsze ni  1000 m2, 
f) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego w zabudowie zagrodowej, licz c od poziomu terenu

przy wej ciu do budynku do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko  budynku w zabudowie rekreacyjnej, licz c od poziomu terenu przy 

wej ciu do budynku do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
c) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 12,0m;
d) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
e) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
f) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
g) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
i) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 350 - 450;
j) rodzaj pokrycia dachu:
-

-

dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej : zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni; 
dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza si zastosowanie innych materia ów pokrycia dachu w 
kolorach zbli onych do br zu, grafitu, szaro ci lub czerwieni;

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40%,
l) obowi zuj ca linia zabudowy od strony ulicy 5.1.4.KD – L; 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 2 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
n) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa po obydwóch stronach;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

  Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,

Poz. 263



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 10 — 767 —

6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji us ugowych nale y dodatkowo
zabezpieczy  1mp; 

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8.   ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
  patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 

9.  USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si .

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO:

3.1.6.; 3.1.7.;
 MN 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Us ugi i  handel 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) nowa zabudowa jako zabudowa  mieszkaniowa wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  zachowanie istniej cych obiektów jako obiektów w zabudowie rekreacyjnej;
c) dopuszcza si  adaptacj  istniej cych obiektów na cele mieszkaniowe;
d) dopuszcza si  budow  budynków pomocniczych jako wolnostoj cych lub polacz cych w zespó  z 

zabudow  mieszkaniow ; zabudowa us ugowa nie mo e przekracza  30% powierzchni ogólnej
budynków;

e) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;
f) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki o min 1000 m2;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku

do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m; 
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych
do kolorów ceg y lub drewna;

g) zabudow  mieszkaniow  nale y lokalizowa  kalenic równolegle do kraw dzi drogi;
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci

dachowych;
i) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 350 - 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 25%,
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 2  do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
m) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa, dopuszcza si

likwidacj  strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 
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7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
patrz ustalenia ogólne paragraf 3 pkt.3.

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si   15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO:

3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.11.; 
3.1.12.; 3.1.14.; 3.1.16.; 
3.1.20.; 3.1.22.; 3.1.24.; 
3.1.25.

 MR 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zabudowa rekreacyjna, wolnostoj ca

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa  wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  zachowanie istniej cej zabudowy nie spe niaj cej warunków nowej uchwa y i jej 

remonty;
c) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y) nie

mniejsze ni  800 m2,
d) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku

do najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 8,0m; 
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
m) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

n) now  zabudow  rekreacyjn  nale y usytuowa  kalenic  równolegle do kraw dzi drogi; 
o) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
f) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 300 - 450;
g) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

h) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20%,
i) obowi zuj ca linia zabudowy zgodnie z za cznikiem graficznym nr 2 do uchwa y;
j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 2 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 12,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 2 do uchwa y)  od kraw dzi lasu; 
l) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa, dopuszcza si

likwidacj  strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 
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7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.1.,

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3.,

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1.  NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO: 3.1.13.; 3.1.15; 

3.1.17.; 3.1.18.; 
3.1.19.; 3.1.21; 

3.1.23.;

 MR 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zabudowa rekreacyjna

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa  wolnostoj ca;
b) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym do uchwa y) nie

mniejsze ni  800 m2,
c) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do

najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 8,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) now  zabudow  lokalizowa  kalenic  równolegle do kraw dzi drogi;
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
i) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 300 - 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

k) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia dzia ki zabudow ,
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
m) obowi zuj ca linia zabudowy zgodnie z za cznikiem graficznym nr 2 do uchwa y;
n) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 12,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 2 do uchwa y)  od kraw dzi lasu; 
o) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa, dopuszcza si

likwidacj  strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
c) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
d) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 
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7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.1.,

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:

 patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3.,

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1.  NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO: 3.1.10. ; 3.1.26. MR

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zabudowa rekreacyjna indywidualna,
istniej ca

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza si  zachowanie zabudowy rekreacyjnej istniej cej, nie spe niaj cej obowi zuj cych

przepisów odleg o ci od lasów i  brzegów wód oraz dopuszcza si   jej przebudow  i remonty z
zachowaniem tej samej powierzchni zabudowy;

b) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY DLA NOWEJ ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do

najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
h) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 300 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30%,
k) obowi zuj ca linia zabudowy zgodnie z za cznikiem graficznym nr 2 do uchwa y;
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym  nr 2 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
m) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa, dopuszcza si

likwidacj  strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/1 mieszkanie; 

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;
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9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:

patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3.,

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1.  NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO: 3.1.25. MR/UT

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zabudowa rekreacyjna, wolnostoj ca,

Zabudowa us ugowa zwi zana z obs ug
turystyki i rekreacji w tym handel i 
gastronomia

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Zabudowa mieszkaniowa

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) nowa zabudowa jako zabudowa  wolnostoj ca lub w postaci kompleksu zabudowy o jednorodnym

stylu architektonicznym;
b) dopuszcza si  lokalizacj  zabudowy us ugowej w samodzielnym budynku lub w zespole budynków

o jednorodnym stylu architektonicznym;
c) dopuszcza si  zachowanie zabudowy rekreacyjnej oraz jej przebudow  i remonty;
d) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;
e) dopuszcza si  nowe podzia y na dzia ki o powierzchni nie mniejszej ni  1000m2;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do

najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja

nadziemne;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
h) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 300 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40%,
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym  nr 2 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
l) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa, dopuszcza si

likwidacj  strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/100 m2 powierzchni us ugowej;
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7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:

a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3.,

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1.  NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB
TERENU URBANISTYCZNEGO: 3.1.27. UT

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 2.1.   Funkcja podstawowa:

Zabudowa us ugowa zwi zana z obs ug
turystyki i rekreacji w tym handel i 
gastronomia

2.2.   Funkcja uzupe niaj ca:

Zabudowa rekreacji indywidualnej

3. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) nowa zabudowa jako zabudowa  wolnostoj ca lub w postaci kompleksu zabudowy o jednorodnym

stylu architektonicznym;
b) dopuszcza si  lokalizacj  zabudowy us ugowej w samodzielnym budynku lub w zespole budynków

o jednorodnym stylu architektonicznym;
c) dopuszcza si  zachowanie zabudowy rekreacyjnej oraz jej przebudow  i remonty;
d) dopuszcza si  zachowanie istniej cych podzia ów dzia ek;
e) dopuszcza si  nowe podzia y na dzia ki o powierzchni nie mniejszej ni  1000m2;

4.2.WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko  budynku g ównego, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do

najwy szego punktu kalenicy budynków  – maksymalnie 9,0m;
b) dopuszczalna wysoko zabudowy pomocniczej – maksymalnie 8,0m;
c) dopuszcza si  podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,60m;
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje

nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
f) nale y kolorystyk  elewacji dostosowa  do historycznych uwarunkowa : dopuszcza si  na 

elewacjach ceg  ceramiczn , drewno lub tynk w odcieniach ciep ych pasteli lub nawi zuj cych do
kolorów ceg y lub drewna;

g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym k cie nachylenia po aci dachowych;
h) dachy wy cznie dwuspadowe o  k tach nachylenia: 300 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa  ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca ej nieruchomo ci.

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli onych do br zu, grafitu lub czerwieni;

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40%,
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 6,0 m (zgodnie z za cznikiem

graficznym  nr 2 do uchwa y)  od linii rozgraniczaj cych dróg  gminnych i wewn trznych;
l) dla nowej zabudowy rekreacyjnej – strefa zakazu zabudowy w odleg o ci 100,0 m od brzegów

jeziora;
m) strefa ochronna od linii redniego napi cia w odleg o ci 7,5 m od osi s upa, dopuszcza si

likwidacj  strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu;
5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.,
6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewn trzne, dopuszcza si  jeden wjazd na

dzia k ;
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie w ramach w asno ci

nieruchomo ci, z za o eniami: 1 mp/100 m2 powierzchni us ugowej;
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7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2.,
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;

9. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW REKREACYJNYCH  I S U CYCH DO REALIZACJI
IMPREZ MASOWYCH: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH:
patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3.,

11.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGÓ OWYMI:
Nie ustala si .

12. STAWKA PROCENTOWA   - Ustala si  15% stawk  procentow  s u c  do naliczania op at z 
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 3.1.28. E, W 

2. FUNKCJA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI
PREFEROWANEJ:

2.1. Funkcja podstawowa:

Infrastruktura techniczna zwi zana z energi
elektryczn  i wod

2.2. Funkcja uzupe niaj ca:

Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza si  lokalizacj  stacji transformatorowej w postaci nas upowej lub w samodzielnym

budynku;
b) dopuszcza si  lokalizacje hydroforni lub stacji uzdatniania wody; 
c) dopuszcza si  lokalizacj budynków na granicy dzia ki;

4.2.WSKA NIKI ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna ilo kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja naziemna;
b) dopuszczalna wysoko  zabudowy, licz c od poziomu terenu do najwy szego punktu budynku:

maksymalnie 5,0m; 
c) nachylenie dachu: 300 -  450;
d) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwuspadowe i kopertowe;
e) rodzaj pokrycia dachu: nie ustala si ;
f) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 100% pokrycia dzia ki zabudow ;
5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energi  elektryczn  z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj cych dróg

na warunkach okre lonych przez zarz dc  drogi i sieci oraz z istniej cej sieci energetycznej;
b) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu komunalnego w liniach rozgraniczaj cych dróg,  na warunkach

okre lonych przez zarz dc  sieci;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: nie ustala si
d) odprowadzenie wód opadowych  – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów, z placów

nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu do studni ch onnych lub studni
odstojnikowych;

e) nie dopuszcza si  dokonywania zmiany sp ywu wód opadowych w celu skierowania ich na teren
s siedniej nieruchomo ci - wody opadowe na prywatnych nieruchomo ciach musz  by
zagospodarowane w granicach w asno ci gruntu; 

6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) z dróg wewn trznych;
b) miejsca parkingowe – nie dopuszcza si ;
7.   ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala si ;
b) nale y wzd u  granic nieruchomo ci zastosowa  trwa e nasadzenia zieleni wysokiej lub 

krzewów;
8.   WARUNKI KONSERWATORSKIE: 

patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.;
9.  USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3.,
10.  STAWKA PROCENTOWA - s u ca do naliczania op at z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci,

o której mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym- nie dotyczy
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5.1. Tereny dróg publicznych.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I NAZWA DROGI

5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.;
5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.;
5.1.7. ; 5.1.8.; 5.1.9. 

KD-L

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ.

Droga  publiczna - lokalna

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA.

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH
ROZGRANICZAJ CYCH.

 Docelowo 12,0 m 
Dopuszcza si  zachowanie istniej cych linii 
rozgraniczaj cych na obszarze zwartej
zabudowy i w terenach le nych

5. PARKINGI. Dopuszcza si  miejsca postojowe
6.    WARUNKI OCHRONY RODOWISKA.
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3;
7.    WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 
8.    USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza si  w liniach rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie niezb dnej infrastruktury

technicznej;
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 

5. Liniowe tereny obsługi komunikacji i infastruktury.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I NAZWA DROGI

5.1.10.; 5.1.11.; 5.1.12.; KD- D 
2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM

FUNKCJI PREFEROWANEJ.

Droga dojazdowa publiczna

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA.

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH
ROZGRANICZAJ CYCH.

Docelowo  10,0 m 
Dopuszcza si  zachowanie istniej cych linii 
rozgraniczaj cych na obszarze zwartej
zabudowy i w terenach le nych

5. PARKINGI. Dopuszcza si  miejsca postojowe
6.   WARUNKI OCHRONY RODOWISKA.
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2;
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 
8.   USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza si  w liniach rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie niezb dnej infrastruktury

technicznej;
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 

Poz. 263



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 10 — 781 —

5.2. Tereny dróg wewn trznych.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I NAZWA DROGI
5.2.1.; 5.2.2.;  5.1.3.; 5.2.4.; 5.2.5.; 
5.2.6.; 5.2.7.; 5.2.8.; 5.2.15.; 5.2.16.;
5.2.21.; 5.2.22.; 5.2.23.; 5.2.24.; 
5.2.25.; 5.2.27.; 5.2.30.;5.2.40.;

KDW

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ. Droga wewn trzna

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA
DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA.

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH.

 Docelowo - 10,0 m;
Dopuszcza si  zachowanie istniej cych linii 
rozgraniczaj cych na obszarze zwartej zabudowy i w
terenach le nych

5. PARKINGI. Dopuszcza si  miejsca postojowe
6.   WARUNKI OCHRONY RODOWISKA.
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §2 pkt.3;
7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 
8.   USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza si  w liniach rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie niezb dnej infrastruktury

technicznej;
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZE CI OBR BU GEODEZYJNEGO
NIESIO OWICE, GMINA ST YCA

1. NUMER I NAZWA DROGI
5.2.13.; 5.2.20.;  5.2.29.;
5.2.31.; 5.2.32.; 5.2.33.; 
5.2.34.; 5.2.35.;

KDW

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ. Droga wewn trzna

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA.

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH
ROZGRANICZAJ CYCH.

 Drogi  - 8,0 m; placu nawrotowego – 12,5x12,5

5. PARKINGI. Dopuszcza si  miejsca postojowe
6.    WARUNKI OCHRONY RODOWISKA.
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §2 pkt.3;
7.    WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 
8.    USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza si  w liniach rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie niezb dnej infrastruktury

technicznej;
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA  OBR BU GEODEZYJNEGO NIESIO OWICE,
GMINA ST YCA

1. NUMER I NAZWA DROGI
5.2.9.; 5.2.10.;  5.1.11.; 5.2.12.;
5.2.14.; 5.2.17.; 5.2.18.; 
5.2.19.; 5.2.26; 5.2.28.; 5.2.36.; 
5.2.37.; 5.2.38.; 5.2.39.; 
5.2.41.;5.2.42.; 5.2.43.; 5.2.44. 

KDW

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ. Droga wewn trzna

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA DOPUSZCZALNA DO 
ZACHOWANIA.

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W LINIACH
ROZGRANICZAJ CYCH.

 Drogi  - 6,0 m; placu nawrotowego – 12,5x12,5

5. PARKINGI. Nie dopuszcza si
6.    WARUNKI OCHRONY RODOWISKA.

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §2 pkt.3;
7.    WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

 patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.1.; 
8.    USTALENIA INNE. 
a) dopuszcza si  w liniach rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie niezb dnej infrastruktury

technicznej;
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3.

§ 5

  Zobowi>zuje siC Wójta Gminy do:

1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie 

Pomorskiemu w GdaMsku w celu skierowania do publikacji 

w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 

na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy w StCcyca.

3) Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do do-

kumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 

dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 

im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 30 

ust. 1 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym.

§ 6

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogło-

szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go, za wyj>tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w cycie z dniem 

podjCcia uchwały.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy StCcyca

Stefan Literski
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XX/222/2008

Rady Gminy StCcyca

z dnia 28 paadziernika 2008 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XX/222/2008

Rady Gminy StCcyca

z dnia 28 paadziernika 2008 r.
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Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XX/222/2008

Rady Gminy StCcyca

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego czCWci gminy StCcyca w obrCbie ewidencyjnym 

Niesiołowice.

ROZSTRZYGNIBCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

  Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrCbu 

Niesiołowice gmina StCcyca do publicznego wgl>du oraz 

w terminie obligatoryjnym na wniesienie uwag, tj. w okresie 

14 dni od ostatniego dnia wyłocenia projektu planu do pub-

licznego wgl>du, do UrzCdu Gminy StCcyca wpłynCło ł>cznie 

do dwóch wyłoceM 27 wniosków, które zakwalifi kowano jako 

uwagC do w/w projektu planu:

  1) Wniosek zbiorowy właWcicieli terenów w Niesiołowi-

cach,

  2) Wniosek Pana Stefana Kwiatkowskiego zam. Niesio-

łowice 25, 83-320 SulCczyno;

  3) Wniosek Elcbiety i Andrzeja Osiecimsckich zam. 

ul. SwiCtopełka 18, 81 – 524 Gdynia

  4) Wniosek PaMstwa Danuty i Witolda Lipec, zam. Nie-

siołowice 345, 83-320 SulCczyno;

  5) Wniosek PaMstwa Małgorzaty i Jerzego Zasuwa, 

zam. ul. Piotrowska 336, 80-180 GdaMsk;

  6) Wniosek PaMstwa Lucyny i Jerzego Klawikowskich, 

zam, Niesiołowice 336, 83-320 SulCczyno;

  7) Wniosek Pawła GdaMca i Piotra GdaMca, zam. 

ul. WawreMska 16D/33, 80-288 GdaMsk;

  8) Wniosek Pana Jerzego Rudakow, zam. ul. Puławskiego 

7/11C/10, 80-520 GdaMsk;

  9) Wniosek Marii SkowroMskiej, zam. ul. ToruMska 2a/1, 

80-822 GdaMsk;

10) Wniosek PaMstwa Danuty i Zbigniewa Mikołajczykowie 

zam. ul. Góralska 51a/8, 80-292 GdaMsk;

11) Wniosek PaMstwa Jadwigi i Mirosława ProciMskich, 

zam. ul. SkarcyMskiego 5D/1, 80-463 GdaMsk;

12) Wniosek Pani Gracyny Kwiatkowskiej, zam. ul. Roma-

nowskiego 10B/6, 81-185 Gdynia;

13) Wniosek Pana Czesława Kilasa, zam. ul. Kołobrzeska 

44E/14, 80-394 GdaMsk;

14) Wniosek Pana Hieronima WiCcka zam. Niesiłowice 23, 

83-320 SulCczyno;

15) Wniosek PaMstwa Violetty i Jacka Puchalskich, zam. 

diamentowa 2/25, 80-028 GdaMsk;

16) Wniosek PaMstwa Violetty i Jacka Puchalskich, zam. 

diamentowa 2/25, 80-028 GdaMsk;

17) Wniosek Pana Janusza Doroszewskiego, zam. Nie-

siołowice 6, 83-320 SulCczyno;

18) Wniosek Pani Anny Wysockiej, zam. ul. Sympatyczna 

15/18, 80-176 GdaMsk.

19) Wniosek PaMstwa Ewy i Mirosława Fijałkowskich, zam. 

ul. Kasztanowa 8B6, 80-540 GdaMsk;

20) Wniosek PaMstwa Teresy i Zdzisława Zakrzewskich, 

ul. Bursztynowa 12, 80-342 GdaMsk.

21) Wniosek Pana Tomasza Sychta, zam. Niesiołowi-

|ce 41,

22) Wniosek Pana Lecha Milewicza zam. Niesiołowi-

ce 45a;

23) Wniosek zbiorowy mieszkaMców Niesiołowic,

24) Wniosek PaMstwa Elcbiety i Mirosława MiCtusa zam. 

Niesiołowice 355;

25) Wniosek PaMstwa Andrzeja i Franciszka WaszczyM-

skich zam. Niesiołowice 347;

26) Wniosek zbiorowy 5 osób bCd>cych właWcicielami 

działek nr 117/2, 33, 117/3, 34, 117/3, 117/6, 106/3;

27) Wniosek Pana Stanisława Butowskiego zam. Rzepis-

ka 108;

1. Wnioski wpłynCły na piWmie w trakcie wyłocenia do pub-

licznego wgl>du i zakwalifi kowany został jako uwaga do 

projektu Planu zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 23 marca 2003 r.

2. Wnioski z I wyłocenia (od 1 do 20) zostały czCWciowo przyjC-

te i projekt planu po korekcie został ponownie wyłocony.

3. Do drugiego wyłocenia wpłynCło 7 nowych wniosków (od 

nr 21- do nr 27) z których tylko wniosek nr 22 (Pana Lecha 

Milewicza) został przyjCty jako uzasadniony.

4. Rada Gminy StCcyca na wniosek Wójta Gminy postanawia 

przyj>ć uwagC nr 22 dotycz>ca korekty zapisów dla działki 

nr 106/2 dotycz>c> funkcji terenu.

5. UwzglCdnienie tej uwagi nie wpływa istotnie na zapisy planu 

i nie wymaga ponownego wyłocenia projektu planu.

6. Integraln> czCWci> rozstrzygniCcia jest zał>cznik, w którym 

znajduje siC uzasadnienie rozstrzygniCcia wniosków.

Zał>cznik nr 1 do zał>cznika nr 3 

do uchwały Nr XX/222/2008

Rady Gminy StCcyca

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

RozstrzygniCcie dot. uwag wniesionych do MZP 
dla obrCbu Niesiołowice gmina StCcyca (projekt)

1. W czasie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu dla 

projektu MPZP dla obrCbu Niesiołowice wpłynCło 20 wnio-

sków, które zakwalifi kowano jako uwagi do projektu planu 

miejscowego:

  1) Wniosek zbiorowy właWcicieli terenów w Niesiołowi-

cach

  2) Wniosek Pana Stefana Kwiatkowskiego zam. Niesio-

łowice 25, 83-320 SulCczyno;

  3) Wniosek Elcbiety i Andrzeja Osiecimsckich zam. 

ul. SwiCtopełka 18, 81 – 524 Gdynia

  4) Wniosek PaMstwa Danuty i Witolda Lipec, zam. Nie-

siołowice 345, 83-320 SulCczyno;

  5) Wniosek PaMstwa Małgorzaty i Jerzego Zasuwa, zam. 

ul. Piotrowska 336, 80-180 GdaMsk;

  6) Wniosek PaMstwa Lucyny i Jerzego Klawikowskich, 

zam, Niesiołowice 336, 83-320 SulCczyno;

  7) Wniosek Pawła GdaMca i Piotra GdaMca, zam. 

ul. WawreMska 16D/33, 80-288 GdaMsk;

  8) Wniosek Pana Jerzego Rudakow, zam. ul. Puławskiego 

7/11C/10, 80-520 GdaMsk;

  9) Wniosek Marii SkowroMskiej, zam. ul. ToruMska 2a/1, 

80-822 GdaMsk;

10) Wniosek PaMstwa Danuty i Zbigniewa Mikołajczykowie 

zam. ul. Góralska 51a/8, 80-292 GdaMsk;

11) Wniosek PaMstwa Jadwigi i Mirosława ProciMskich, 

zam. ul. SkarcyMskiego 5D/1, 80-463 GdaMsk;

12) Wniosek Pani Gracyny Kwiatkowskiej, zam. ul. Roma-

nowskiego 10B/6, 81-185 Gdynia;

13) Wniosek Pana Czesława Kilasa, zam. ul. Kołobrzeska 

44E/14, 80-394 GdaMsk;

14) Wniosek Pana Hieronima WiCcka zam. Niesiłowice 23, 

83-320 SulCczyno;

15) Wniosek PaMstwa Violetty i Jacka Puchalskich, zam. 

diamentowa 2/25, 80-028 GdaMsk;

16) Wniosek PaMstwa Violetty i Jacka Puchalskich, zam. 

diamentowa 2/25, 80-028 GdaMsk;
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17) Wniosek Pana Janusza Doroszewskiego, zam. Nie-

siołowice 6, 83-320 SulCczyno;

18) Wniosek Pani Anny Wysockiej, zam. ul. Sympatyczna 

15/18, 80-176 GdaMsk.

19) Wniosek PaMstwa Ewy i Mirosława Fijałkowskich, zam. 

ul. Kasztanowa 8B6, 80-540 GdaMsk;

20) Wniosek PaMstwa Teresy i Zdzisława Zakrzewskich, 

ul. Bursztynowa 12, 80-342 GdaMsk.

2. Wszystkie wymienione wnioski wpłynCły na piWmie w trakcie 

wyłocenia do publicznego wgl>du i zakwalifi kowane zostały 

jako uwagi do Planu zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 23 marca 2003 r.

3. Szczegółowe rozstrzygniCcia do poszczególnych wnio-

sków:

1) Dot. wniosku zbiorowego.

1) Dnia 26.04.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek zbiorowy podpi-

sany przez 27 właWcicieli nieruchomoWci zlokalizowa-

nych w miejscowoWci Niesiołowice.

  W piWmie tym popisane osoby jeszcze raz wyracaj> 

swój sprzeciw dotycz>cy lokalizowania na działce nt 

196 i 53/2 kopali kruszyw naturalnych, bCd>cych we 

władaniu fi rmy BTH Kołowski Sp.j.

  RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działki nr 196 i 53/2 lec> w Strefi e Rolnej i s> oznaczone 

symbolem 2.1.R – tereny upraw rolnych oraz 2.2.ZL 

– tereny leWne. Nie dopuszcza siC na tych terenach 

lokalizowania kopali kruszyw naturalnych.

  Dlatego uwaga ta jest niezasadna gdyc wyłocony plan 

miejscowy uwzglCdnia sprzeciw zawarty w tym piW-
mie.

  Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

2) Dot. wniosku Stefana Kwiatkowskiego

  Dnia 18.04.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek Pana Stefana Kwiat-

kowskiego zam. Niesiołowice 25. Wniosek dotyczy dział-
ki nr 231. We wniosku ty Pan Kwiatkowski nadmienia, 

ce jego działka powinna być zapisana jako B – tereny 

budowlane a nie jak jest na mapie ewidencyjnej Bp.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 231 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.10.MR – zabudowa re-

kreacyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego tereny te lec> w strefi e istniej>cej zabudo-

wy letniskowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, 

który okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

3) Dot. wniosku PaMstwa Osiecimskich

1) Dnia 21.04.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek Panstwa Osie-

cimskich zam. w Gdyni.

  W piWmie tym PaMstwo Osiecimscy składaj> swój 

sprzeciw dotycz>cy lokalizowania na działce nt 196 

i 53/2 kopali kruszyw naturalnych, bCd>cych we 

władaniu fi rmy BTH Kołowski Sp.j.

RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działki nr 196 i 53/2 lec> w Strefi e Rolnej i s> oznaczone 

symbolem 2.1.R – tereny upraw rolnych oraz 2.2.ZL 

– tereny leWne. Nie dopuszcza siC na tych terenach 

lokalizowania kopali kruszyw naturalnych.

  Dlatego uwaga ta jest niezasadna gdyc wyłocony plan 

miejscowy uwzglCdnia sprzeciw zawarty w tym piW-
mie.

  Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

4) Dot. wniosku PaMstwa Danuty i Witolda Lipec, zam. 

Niesiołowice 345, 83-320 SulCczyno

  Dnia 28.04.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek PaMstwa Danuty i 

Witolda Lipiec zam. w Niesiołowicach. Wniosek dotyczy 

działki nr 156/1, zabudowanej domem całorocznym. 

PaMstwo Lipiec wnioskuj> o zmianC przeznaczenia 

działki z letniskowej na mieszkaln>. Dodaj>, ce jest to 

ich jedyny dom i s> tam zameldowani a stałe.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 156/1 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.20.MR – zabudowa rekre-

acyjna. 

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

5) dot. wniosku PaMstwa Małgorzaty i Jerzego Zasuwa, 

zam. ul. Piotrowska 336, 80-180 GdaMsk

  Dnia 02.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek PaMstwa Małgorzaty i 

Jerzego Zasuwa zam. w GdaMsku. Wniosek dotyczy 

działki nr 154/4. We wniosku tym PaMstwo Zasuwa 

prosz> o ponowne rozpatrzenie wniosku o zmianC 

przeznaczenia terenu z zabudowy letniskowej na miesz-

kaniow>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 154/4 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.22.MR – zabudowa rekre-

acyjna. 

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

6) dot. wniosku PaMstwa Lucyny i Jerzego Klawikowskich, 

zam. Niesiołowice 336, 83-320 SulCczyno,

  Dnia 29.04.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek PaMstwa Klawikowskich 

zam. w Niesiołowicach. Wniosek dotyczy działki nr 

336. We wniosku tym PaMstwo Klawikowscy prosz> o 
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rozpatrzenie proWby o zmianC przeznaczenia terenu z 

zabudowy letniskowej na mieszkaniow>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działka 

nr 336 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice i oznaczo-

na jest symbolem 3.1.24.MR – zabudowa rekreacyjna. 

W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

7) Dot. wniosku Pawła GdaMca i Piotra GdaMca, zam. 

|ul. WawreMska 16D/33, 80-288 GdaMsk

  Dnia 12.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek zbiorowy Pana Pawła 

GdaMca i Piotra GdaMska zam. w GdaMsku. Wniosek 

dotyczy działek nr 192/46 i 192/57. We wniosku ty Pa-

nowie Gdaniec stwierdzaj>, ce nie został rozpatrzony 

ich wniosek o zmianC terenu działek z rekreacyjnych 

na mieszkaniowe lub rekreacyjno-mieszkaniowe.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działki 

nr 192/46 i 192/57 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesioło-

wice i oznaczona jest symbolem 3.1.12.MR – zabudowa 

rekreacyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

8) Dot. wniosku Pana Jerzego Rudakow, zam. ul. Puław-

skiego 7/11C/10, 80-520 GdaMsk

  Dnia 12.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca Pana Rudakov zam. w GdaMsku. 

Wniosek dotyczy działek nr 192/47 i 192/58. We wniosku 

tym Pan Rudakov stwierdza, ce nie został rozpatrzony 

ich wniosek o zmianC terenu działek z rekreacyjnych na 

mieszkaniowe lub rekreacyjno-mieszkaniowe.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działki 

nr 192/47 i 192/58 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesioło-

wice i oznaczona jest symbolem 3.1.12.MR – zabudowa 

rekreacyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

9) Dot. wniosku Marii SkowroMskiej, zam. ul. ToruMska 2a/1, 

80-822 GdaMsk

  Dnia 12.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca Pani SkowroMskiej zam. w GdaM-

sku. Wniosek dotyczy działki nr 192/48. We wniosku tym 

Pani SkowroMska stwierdza, ce nie został rozpatrzony 

ich wniosek o zmianC terenu działek z rekreacyjnych na 

mieszkaniowe lub rekreacyjno-mieszkaniowe.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działki nr 192/48 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.12.MR – zabudowa rekre-

acyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

10) Dot. wniosku PaMstwa Danuty i Zbigniewa Mikołajczy-

kowie zam. ul. Góralska 51a/8, 80-292 GdaMsk

 Dnia 11.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca PaMstwa Mikołajczyków zam. 

w GdaMsku. Wniosek dotyczy działki nr 192/45. We 

wniosku tym PaMstwo Mikołajczykowie stwierdzaj>, 

ce nie został rozpatrzony ich wniosek o zmianC terenu 

działki z rekreacyjnej na budowlan>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działki nr 192/45 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesioło-

wice i oznaczona jest symbolem 3.1.12.MR – zabudowa 

rekreacyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowa-

nia Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy 

letniskowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, 

który okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce za-

pisy obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić 
funkcji letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa 

mieszkaniowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

11) Dot. wniosku PaMstwa Jadwigi i Mirosława ProciMskich, 

zam. ul. SkarcyMskiego 5D/1, 80-463 GdaMsk

 Dnia 12.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca PaMstwa ProciMskich zam. 

w GdaMsku. Wniosek dotyczy działki nr 192/50. We 

wniosku tym PaMstwo ProciMscy stwierdzaj>, ce nie 

został rozpatrzony ich wniosek o zmianC terenu działki 

z rekreacyjnej na budowlan>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działki nr 192/45 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesioło-

wice i oznaczona jest symbolem 3.1.12.MR – zabudowa 

rekreacyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowa-

nia Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy 

letniskowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, 

który okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.
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 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce za-

pisy obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić 
funkcji letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa 

mieszkaniowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

12) Dot. wniosku Pani Gracyny Kwiatkowskiej, zam. 

ul. Romanowskiego 10B/6, 81-185 Gdynia

 Dnia 12.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca Pani Kwiatkowskiej zam. w 

Gdyni. Wniosek dotyczy działki nr 149/19. We wniosku 

tym Pani Kwiatkowska prosi o przekształcenie swojej 

działki z rekreacyjnej na mieszkaniow>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działki nr 149/9 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.24.MR – zabudowa rekre-

acyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowa-

nia Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy 

letniskowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, 

który okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce za-

pisy obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić 
funkcji letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa 

mieszkaniowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

13) Dot. wniosku Pana Czesława Kilasa, zam. ul. Koło-

brzeska 44E/14, 80-394 GdaMsk

 Dnia 12.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca Pana Kilasa zam. w GdaMsku. 

Wniosek dotyczy działki nr 189/9. We wniosku tym Pan 

Kilas prosi o przekwalifi kowanie swojej działki z rekre-

acyjnej na mieszkaniow>. ProWbC sw> motywuje tym, 

ce na jego działce stoi budynek spełniaj>cy wszelkie 

wymogi budowlane w przeciwieMstwie do domów w 

granicach terenów 3.1.6.MN, 3.1.7.MN.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działki nr 189/9 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.11.MR – zabudowa rekre-

acyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowa-

nia Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy 

letniskowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, 

który okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce za-

pisy obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić 
funkcji letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa 

mieszkaniowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

14) Odt. wniosku Pana Hieronima WiCcka zam. Niesio-

łowice 23, 83-320 SulCczyno, jako przedstawiciela 

właWcicieli nieruchomoWci w Niesiołowicach.

 Dnia 14.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek Pana Hieronima WiC-

cka reprezentuj>cego grupC właWcicieli nieruchomoWci 

zlokalizowanych w Niesiołowicach. Wniosek dotyczy 

nastCpuj>cych zagadnieM zwi>zanych z projektem 

planu miejscowego dla obrCbu Niesiołowice:

1) Zgłaszaj> sprzeciw dotycz>cy terenu 2.8. Tereny wydo-

bycia kopali naturalnych w postaci uwag dotycz>cych: 

Zasad obsługi Infrastruktury technicznej, Zasad Obsługi 

Komunikacyjnej, Zasad Ochrony Vrodowiska, Przyrody 

i krajobrazu.

2) Wnosz> uwagC w odniesieniu do 3.1.10. MR i 3.1.26. MR 

dotycz>c> zapisu w punkcje 2.1. dt. istniej>cej zabudowy 

– natomiast budowC rozpoczCto niedawno.

3) Wnosz> uwagi do zapisów z karcie terenu 2.8. do-

tycz>cej zapisu funkcji podstawowej, uzupełniaj>cej 

i tymczasowej.

4) Wnosz> kategoryczny sprzeciw przeciwko planom uru-

chomienia cwiru na działkach nr 196 i czCWci działki nr 

53/2.

5) Wnosz> uwagC do terenów 3.1.8., 3.1.9., 3.1.11., 3.1.12, 

3.1.14., 3.1.16., 3.1.20., 3.1.22., 3.1.24., 3.1.25. – MR o 

tym, ceby zamiast funkcji podstawowej – rekreacyjnej 

zapisać – zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

  RozstrzygniCcie:

 W odniesieniu do uwagi 1)

 Teren 2.8. dotyczy obszaru kopalin naturalnych, uwzglCd-

nionych w Studium UwarunkowaM i z zakoMczon> eksplo-

atacj>.

 W uwadze dotycz>cej infrastruktury technicznej nie ustalo-

no zasad zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia Wcieków 

gdyc na obszarze 2.8.PG nie dopuszcza siC wprowadze-

nia gospodarki wodno-Wciekowej, co oznacza ce nie jest 

mocliwe legalne pobieranie wody i odprowadzenie Wcieków 

– taki zapis jest wystarczaj>cy i nie trzeba go uzupełniać.
 Zapis dotycz>cy zakazu składowania odpadów jest wystar-

czaj>cy i jednoznaczny co do rozumienia litery prawa.

 Uwagi dotycz>ce Zasad Obsługi Komunikacyjnej – sprawy 

obsługi istniej>cej cwirowni zostały rozstrzygniCte wczeWniej 

w drodze decyzji szczegółowych i nie musz> być podnoszo-

ne w planie miejscowym. Projekt planu uzyskał niezbCdne 

uzgodnienia równiec z zakresu podł>czenia siC do sieci 

dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 Dot. zasad ochrony Vrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – plan miejscowy powołuje siC na przepisy 

szczegółowe dotycz>ce rekultywacji terenu po wydobyciu 

kopalin. Nie ma obowi>zku wpisywania zarówno dat jak

i zasad rekultywacji gdyc takie dane s> w koncesji na wydo-

bycie i pieczC nad prawidłowym wykonaniem zadania pełni> 

odpowiednie organy i instytucje do tego powołane.

 Wniosek w tym punkcie został odrzucony w całoWci jako 

nieuzasadniony.

 W odniesieniu do uwagi 2)

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

tereny oznaczone 3.1.10. MR i 3.1.26. MR odnosz> siC do 

terenów które były objCte procedur> planistyczn> i s> na 

nich obowi>zuj>ce plany miejscowe. Mianem „istniej>cej 

zabudowy” w projekcie planu dla obrCbu Niesiołowice 

oznaczono wszystkie tereny, które uzyskały pozwolenie 

na budowC, uzyskały decyzjC o warunkach zabudowy lub 

tec posiadaj> obowi>zuj>cy plan miejscowy.

 Do takiej kategorii zostały zaliczone m.in. tereny oznaczone 

numerami 3.1.10.MR i 3.1.26.MR.

 Wniosek w tym punkcie został odrzucony w całoWci jako 

nieuzasadniony.

 W odniesieniu do uwagi 3)

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania dla obrCbu Niesiołowice, w karcie terenu 2.8. 

wpisano:

— funkcjC podstawow> – kopaliny naturalnych

— funkcja uzupełniaj>ca – zalesienie

— funkcja tymczasowa – Wydobycie kopalin naturalnych
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Przychylono siC do wniosku by zmienić zapisy na:

— funkcja podstawowa – zalesienie

— funkcja uzupełniaj>ca – nie ustala siC
— funkcja tymczasowa – wydobycie kopalin naturalnych

 Oraz zmienić symbol terenu z 2.8.PG na 2.8. PG/LS

 Wniosek w tym punkcie został przyjCty i zostały wprowadzo-

ne zmiany w projekcie planu. Korekta zapisów nie zmienia 

istoty rzeczy i nie powoduje ponownego wyłocenia planu.

 W odniesieniu do uwagi 4)

 W punkcie tym popisane osoby jeszcze raz wyracaj> swój 

sprzeciw dotycz>cy lokalizowania na działce nt 196 i 53/2 

kopali kruszyw naturalnych, bCd>cych we władaniu fi rmy 

BTH Kołowski Sp.j.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działki 

nr 196 i 53/2 lec> w Strefi e Rolnej i s> oznaczone symbolem 

2.1.R – tereny upraw rolnych oraz 2.2.ZL – tereny leWne. 

Nie dopuszcza siC na tych terenach lokalizowania kopali 

kruszyw naturalnych.

 Dlatego uwaga ta jest niezasadna gdyc wyłocony plan 

miejscowy uwzglCdnia sprzeciw zawarty w tym piWmie.

 Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

 W odniesieniu do uwagi 5)

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

tereny oznaczone numerami 3.1.8., 3.1.9., 3.1.11., 3.1.12, 

3.1.14., 3.1.16., 3.1.20., 3.1.22., 3.1.24., 3.1.25 MR w strefi e 

zabudowy letniskowej wsi Niesiołowice – i posiadaj> obo-

wi>zuj>ce plany zagospodarowania przestrzennego. Plany 

te były wykonywane z zamiarem ustalenia funkcji rekreacyj-

nej na tym obszarze i m.in. do tej funkcji zostały ustalone 

parametry wielkoWci działek (czCsto ponicej 800 m2) jak 

i parametry dróg (w niektórych przypadkach nie maj>ce 

6.0m szerokoWci). Projekt planu bCd>cy przedmiotem wyło-

cenia zachowuje funkcje rekreacyjne na tym terenie zgod-

nie ze studium uwarunkowaM i Strategi> Gminy StCcyca.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Nie jest mocliwa zmiana tych terenów na tereny miesz-

kaniowe w chwili obecnej bo wymagałoby to procedury 

zmiany Studium uwarunkowaM w pierwszej kolejnoWci (plan 

miejscowy musi być zgodny ze Studium).

 Wymagałoby to równiec korekty co do wielkoWci działek 

oraz w niektórych przypadkach poszerzenia dróg (minimal-

na szerokoWć drogi publicznej dojazdowej wynosi 10,0m) 

powydaje siC niekorzystnym zadaniem z punktu widzenia 

posiadaczy działek. Przy funkcji rekreacyjnej – drogi obec-

ne maj> charakter dróg wewnCtrznych i mog> pozostać w 

obecnej szerokoWci.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

15) Dot. wniosku PaMstwa Violetty i Jacka Puchalskich, 

zam. diamentowa 2/25, 80-028 GdaMsk

 Dnia 13.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca PaMstwa Puchalskich zam. 

w GdaMsku. Wniosek dotyczy sprzeciwu lokalizowania 

na działce nt 196 i 53/2 kopali kruszyw naturalnych, 

bCd>cych we władaniu fi rmy BTH Kołowski Sp.j.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działki 

nr 196 i 53/2 lec> w Strefi e Rolnej i s> oznaczone symbolem 

2.1.R – tereny upraw rolnych oraz 2.2.ZL – tereny leWne. 

Nie dopuszcza siC na tych terenach lokalizowania kopali 

kruszyw naturalnych.

 Dlatego uwaga ta jest niezasadna gdyc wyłocony plan 

miejscowy uwzglCdnia sprzeciw zawarty w tym piWmie.

 Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

16) Dot. wniosku PaMstwa Violetty i Jacka Puchalskich, 

zam. Diamentowa 2/25, 80-028 GdaMsk

 Dnia 13.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca PaMstwa Puchalskich zam. 

w GdaMsku. Wniosek dotyczy działki nr 379. We wnio-

sku tym paMstwo Puchalscy wnosz> o zmianC charak-

teru zabudowy z rekreacyjnej na mieszkaniow>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 379 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice i 

oznaczona jest symbolem 2.1.11.MR – zabudowa rekrea-

cyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

17) Dot. wniosku Pana Janusza Doroszewskiego, zam. 

Niesiołowice 6, 83-320 SulCczyno.

 Dnia 18.04.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek Pana Stefana 

Kwiatkowskiego zam. Niesiołowice 25. Wniosek do-

tyczy działki nr 231. We wniosku ty Pan Kwiatkowski 

nadmienia, ce jego działka powinna być zapisana jako 

B – tereny budowlane a nie jak jest na mapie ewiden-

cyjnej Bp.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 231 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice i 

oznaczona jest symbolem 2.1.10.MR – zabudowa rekrea-

cyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

18) Dot. wniosku Pani Anny Wysockiej zam. ul. Sympa-

tyczna 15/18, 80-176 GdaMsk

 Dnia 14.05.2008 r. został złocony w formie pisem-

nej do UrzCdu Gminy StCcyca Pani Wysockiej zam. 

w GdaMsku. Wniosek dotyczy działki nr 156/12. We 

wniosku tym Pani Wysockiej wnosi o zmianC charak-

teru zabudowy z rekreacyjnej na mieszkaniow> lub 

rekreacyjno-mieszkaniow>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 156/12 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.20.MR – zabudowa rekre-

acyjna.
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 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

19) Dot. wniosku PaMstwa Ewy i Mirosława Fijałkowskich, 

zam. ul. Kasztanowa 8B6, 80-540 GdaMsk

 Dnia 12.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca PaMstwa Fijałkowskich, zam. 

w GdaMsku. Wniosek dotyczy sprzeciwu lokalizowania 

na działce nt 196 i 53/2 kopali kruszyw naturalnych, 

bCd>cych we władaniu fi rmy BTH Kołowski Sp.j.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działki 

nr 196 i 53/2 lec> w Strefi e Rolnej i s> oznaczone symbolem 

2.1.R – tereny upraw rolnych oraz 2.2.ZL – tereny leWne. 

Nie dopuszcza siC na tych terenach lokalizowania kopali 

kruszyw naturalnych.

 Dlatego uwaga ta jest niezasadna gdyc wyłocony plan 

miejscowy uwzglCdnia sprzeciw zawarty w tym piWmie.

 Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

20) Dot. wniosku PaMstwa Teresy i Zdzisława Zakrzew-

skich, zam. ul. Bursztynowa 12, 80-342 GdaMsk

 Dnia 15.05.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca PaMstwa zakrzewskich zam. 

w GdaMsku. Wniosek dotyczy sprzeciwu lokalizowania 

na działce nt 196 i 53/2 kopali kruszyw naturalnych, 

bCd>cych we władaniu fi rmy BTH Kołowski Sp.j.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działki 

nr 196 i 53/2 lec> w Strefi e Rolnej i s> oznaczone symbolem 

2.1.R – tereny upraw rolnych oraz 2.2.ZL – tereny leWne. 

Nie dopuszcza siC na tych terenach lokalizowania kopali 

kruszyw naturalnych.

 Dlatego uwaga ta jest niezasadna gdyc wyłocony plan 

miejscowy uwzglCdnia sprzeciw zawarty w tym piWmie.

Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

Zał>cznik nr 2 do zał>cznika nr 3

do uchwały Nr XX/222/2008

Rady Gminy StCcyca

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

RozstrzygniCcie dot. uwag wniesionych do MZP
 dla obrCbu Niesiołowice gmina StCcyca (projekt)

1. W czasie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu dla 

projektu MPZP dla obrCbu Niesiołowice wpłynCło 7 wnio-

sków, które zakwalifi kowano jako uwagi do projektu planu 

miejscowego:

1) Wniosek Pana Tomasza Sychta, zam. Niesiołowi-

ce 41,

2) Wniosek Pana Lecha Milewicza zam. Niesiołowi-

ce 45a;

3) Wniosek zbiorowy mieszkaMców Niesiołowic,

4) Wniosek PaMstwa Elcbiety i Mirosława MiCtusa zam. 

Niesiołowice 355;

5) Wniosek PaMstwa Andrzeja i Franciszka WaszczyMskich 

zam. Niesiołowice 347;

6) Wniosek zbiorowy 5 osób bCd>cych właWcicielami dzia-

łek nr 117/2, 33, 117/3, 34, 117/3, 117/6, 106/3;

7) Wniosek Pana Stanisława Butowskiego zam. Rzepis-

ka 108;

2. Wszystkie wymienione wnioski wpłynCły na piWmie w trakcie 

wyłocenia do publicznego wgl>du i zakwalifi kowane zostały 

jako uwagi do Planu zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 23 marca 2003 r.

3. Szczegółowe rozstrzygniCcia do poszczególnych wnio-

sków:

1) Dot. Pana Sychty.

1) Dnia 6.10.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek Pana Tomasza 

Sychty zam. w Niesiołowicach 41 wniosek dotyczył 
przekwalifi kowania działki nr 155 na cele zabudowy 

mieszkaniowej, w projekcie planu oznaczonej sym-

bolem 3.1.21.MR.

  RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 155 dotychczas rolna została przekształcona 

Ne cele rekreacji indywidualnej. Jest to funkcja zgodna 

ze Studium, nie jest mocliwe przekształcenie tego terenu 

na funkcjC mieszkaniow>.

  Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

2) Dot. wniosku Pana Leszka Milewicza

  Dnia 3.10.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek Pana Leszka 

Milewicza zam. Niesiołowice 45a. Pan Milewicz 

wnioskuje o skorygowanie zapisów planu dotycz>ce 

jego działki nr 106/2 która została przeznaczona na 

cele ci>gu pieszego 5.1.4. KDX.

  RozstrzygniCcie:

   Przedmiotowa działka jest niezabudowana, w ucytko-

waniu rolnym i zwyczajowo słucy do przechodzenia 

mieszaMcom Niesiołowic w stronC jeziora. Ze wzglCdu 

na to ce działka ta jest własnoWci> Pana Milewicza, a 

w s>siedztwie planuje siC utworzenie przejWcia drog> 

wewnCtrzn>. Postanawia siC doł>czyć w/w działkC nr 

106/2 do terenów zabudowy s>siedniej 3.1.5.RM,UT.

  PrzyjCcie tego wniosku nie bCdzie wpływało istotnie na 

plan i nie wymaga ponownego wyłocenia.

  Wniosek został przyjCty.

3) Dot. wniosku zbiorowego podpisanego przez 14 osób 

posiadaj>cych swoje nieruchomoWci w Niesiołowicach

1) Dnia 23.09.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek zbiorowy podpi-

sany przez 14 osób posiadaj>cych nieruchomoWci 

w Niesiołowicach.

  Wniosek dotyczył korekty lub zmiany lub rozszerzenia 

zapisów w projekcie planu w czCWci tekstowej:

  RozstrzygniCcie: Postanawia siC odrzucić wniosek 

w całoWci jako nieuzasadniony.

  Uzasadnienie do odrzucenia poszczególnych punktów 

wniosku:

  Ad. 1 – wykreWlenia w terenach 3.1.6. i 3.1.7. MN funkcji 

uzupełniaj>cych usług i handlu.

  Zgodnie z obowi>zuj>cymi ustawami nawet bez tego 

zapisu mocna w sowim miejscu zamieszkania prowa-

dzić działalnoWć gospodarcz> w tym usługi i handel 

na powierzchni nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 

ucytkowej budynku.
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  Ad.2. Wprowadzić zapis o utwardzeniu drogi w kartach 

terenu 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5,.5.1.1., 5.1.2 KD-L.

  W tekWcie planu nie ustala siC rodzaju i zasad wprowa-

dzanie nawierzchni. Oczywiste jest ce dla dróg publicz-

nych docelowo przewiduje siC utwardzenie trwałe.

  Ad.3. Wprowadzić zapis o oWwietleniu publicznym.w 

kartach dróg.

  Zapis ten został wypełniony w treWci o infrastrukturze 

technicznej w liniach rozgraniczaj>cych dróg.

  Ad.4. W jednostce 3.1.25.MR/UT wykreWlić funkcje UT 

i pozostawić MR

  Funkcja Usług zwi>zanych z turystyk> jest w tym miej-

scu  poc>dana i uzupełnia funkcje rekreacyjn>. Zgodna 

jest ze Studium.

  Ad5. Niezrozumiały zapis. Obszar 3.1.2. ZP i 3.1.5.ZP 

maj> takie same funkcje i zapisy.

  Ad.6. Do jednostki 3.1.5. RM/UT wprowadzić zapis o 

funkcji turystycznej z wył>czeniem uprowadzenia dzia-

łalnoWci handlowo-rozrywkowej.

  Nieuzasadnione ograniczenie funkcji usługowych moce 

ograniczać czyj>W własnoWć i np. prowadzenie pensjo-

natu czy mini golfa.

  Ad.7. dot. jednostki 3.1.2. ZP wyegzekwować zakaz za-

budowy w miejscu ci>gu widokowego dotyczy jednostki 

3.1.10. MR.

  Teren jednostki 3.1.10. MR jest obowi>zuj>cym planem 

gdzie uzyskano juc pozwolenie na budowC. Projekt planu 

nie moce niestety zakazać zabudowy w tym miejscu.

  Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

4) Dot. wniosku PaMstwa Elcbiety i Mirosława MiCtus, zam. 

Niesiołowice 355, 83-320 SulCczyno

  Dnia 15.09.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek PaMstwa Elcbiety i Miro-

sława MiCtus zam. w Niesiołowicach. Wniosek dotyczy 

działki nr 156/8. PaMstwo MiCtus wnioskuj> o zmianC 

przeznaczenia działki z letniskowej na mieszkaln>.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 156/8 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.20.MR – zabudowa rekre-

acyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

5) dot. wniosku PaMstwa Andrzeja i Franciszki WaszczyM-

skich, zam. Niesiołowice 347, 83-320 SulCczyno

  Dnia 10.09.2008 r. został złocony w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy StCcyca wniosek PaMstwa Andrzeja 

i Franciszki WaszczyMskich zam. w Niesiołowicach. 

Wniosek dotyczy działki nr 156/4. We wniosku tym 

PaMstwo WaszczyMscy prosz> o ponowne rozpatrzenie 

wniosku o zmianC przeznaczenia terenu z zabudowy 

letniskowej na mieszkaniow> ze wzglCdu na to ce na 

ich działce postawiony jest dom całoroczny i jest to ich 

jedyne miejsce zamieszkania.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zago-

spodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice 

działka nr 156/4 lecy w strefi e zabudowie wsi Niesiołowice 

i oznaczona jest symbolem 3.1.20.MR – zabudowa rekre-

acyjna.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego lec> w strefi e istniej>cej zabudowy letni-

skowej, na terenie tym obowi>zuje plan miejscowy, który 

okreWla mocliwoWć zabudowy letniskowej.

 Projekt planu, który jest przedmiotem wyłocenia nie ustala 

nowych funkcji na tym terenie, akceptuj>c istniej>ce zapisy 

obowi>zuj>cego planu.

 Ze wzglCdu na zapisy w Studium nie mocna zmienić funkcji 

letniskowej i rekreacyjnej na tereny budownictwa mieszka-

niowego.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

6) dot. wniosku zbiorowego pod którym podpisało siC 

5 osób posiadaj>cych swoje nieruchomoWci w Niesio-

łowicach.

  Dnia 3.10.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek zbiorowy podpisany 

przez piCć osób.

  Wniosek dotyczył korekty lub zmiany lub rozszerzenia 

zapisów w projekcie planu w czCWci tekstowej:

 RozstrzygniCcie: Postanawia siC odrzucić wniosek w całoWci 

jako nieuzasadniony.

 Uzasadnienie do odrzucenia poszczególnych punktów 

wniosku:

 Ad. 1 – wykreWlenia w terenach 3.1.6. i 3.1.7. MN funkcji 

uzupełniaj>cych usług i handlu.

 Zgodnie z obowi>zuj>cymi ustawami nawet bez tego zapisu 

mocna w sowim miejscu zamieszkania prowadzić działal-

noWć gospodarcz> w tym usługi i handel na powierzchni nie 

przekraczaj>cej 30% powierzchni ucytkowej budynku.

 Ad.2. Wprowadzić zapis o utwardzeniu drogi w kartach 

terenu 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5,.5.1.1., 5.1.2 KD-L.

 W tekWcie planu nie ustala siC rodzaju i zasad wprowadza-

nie nawierzchni. Oczywiste jest ce dla dróg publicznych 

docelowo przewiduje siC utwardzenie trwałe.

 Ad.3. Wprowadzić zapis o oWwietleniu publicznym.w kartach 

dróg.

 Zapis ten został wypełniony w treWci o infrastrukturze tech-

nicznej w liniach rozgraniczaj>cych dróg.

 Ad.4. W jednostce 3.1.25.MR/UT wykreWlić funkcje UT 

i pozostawić MR

 Funkcja Usług zwi>zanych z turystyk> jest w tym miejscu 

poc>dana i uzupełnia funkcje rekreacyjn>. Zgodna jest ze 

Studium.

 Ad5. Niezrozumiały zapis. Obszar 3.1.2. ZP i 3.1.5.ZP maj> 

takie same funkcje i zapisy.

 Ad.6. Do jednostki 3.1.5. RM/UT wprowadzić zapis o funkcji 

turystycznej z wył>czeniem uprowadzenia działalnoWci 

handlowo-rozrywkowej.

 Nieuzasadnione ograniczenie funkcji usługowych moce 

ograniczać czyj>W własnoWć i np. prowadzenie pensjonatu 

czy mini golfa.

 Ad.7. dot. jednostki 3.1.2. ZP wyegzekwować zakaz za-

budowy w miejscu ci>gu widokowego dotyczy jednostki 

3.1.10. MR.

 Teren jednostki 3.1.10. MR jest obowi>zuj>cym planem 

gdzie uzyskano juc pozwolenie na budowC. Projekt planu 

nie moce niestety zakazać zabudowy w tym miejscu.

 Wniosek został odrzucony jako nieuzasadniony.

7) Dot. wniosku Pana Stanisława Butowskiego zam. Rze-

piska 108

  Dnia 1.10.2008 r. został złocony w formie pisemnej do 

UrzCdu Gminy StCcyca wniosek zbiorowy Pana Stanisła-

wa Butowskiego. Wniosek dotyczy działek nr 56 i 194. 
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We wniosku tym Pan Butowski prosi o przekształcenie 

swoich działek na cele rekreacyjne.

 RozstrzygniCcie: W projekcie planu miejscowego zagospo-

darowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice działki 

nr 56 i 194 lecy w strefi e R i pozostaj> w ucytkowaniu 

rolnym.

 W Studium uwarunkowaM i Kierunków zagospodarowania 

tereny te przeznaczone s> na cele rolne i nie przewiduje 

siC na nich rozwoju zabudowy.

 Wniosek został odrzucony w całoWci jako nieuzasadnio-

ny.

Zał>cznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/222/2008 

Rady Gminy StCcyca

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego czCWci gminy StCcyca w obrCbie ewidencyjnym 

Niesiołowice.

ROZSTRZYGNIBCIE o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
oraz zasadach ich fi nansowania 

  Rada Gminy w StCcyca, po zapoznaniu siC z prognoz> 

skutków ekonomicznych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrCbu Niesiołowice, 

na wniosek Wójta Gminy rozstrzyga, co nastCpuje:

a) na obszarze opracowanego planu istniej> drogi publicz-

ne gminne oznaczone numerami: od od 5.1.1. KD-L do 

nr 5.1.9. KD-L oraz 5.1.10.KD-D do 5.1.1.12.KD-D.

b) Gmina ponosi zatem skutki ekonomiczne z tytułu prze-

jCcia oraz polepszenia i modernizacji dróg;

c) Gmina poniesie skutki fi nansowe uzbrojenia terenów 

w drogach gminnych.

264

UCHWAŁA Nr XXIV/165/08
Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie wyracenia zgody na udzielenie bonifi katy od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa ucytkowania wieczystego w prawo własnoWci.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r., o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U 2001 Nr 142 

poz. 1591 z póan zm.) art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z 29 lipca 

2005 r., o przekształceniu prawa ucytkowania wieczystego 

w prawo własnoWci nieruchomoWci (Dz. U Nr 175, poz. 1459) 

Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Wyraca siC zgodC na udzielenie 90% bonifi katy od opłaty 

z tytułu przekształcenia prawa ucytkowania wieczystego 

w prawo własnoWci nieruchomoWci zabudowanej na cele 

mieszkaniowe lub przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowC, 

dla nieruchomoWci połoconej w miejscowoWci Lipnica, oznaczo-

nej wg ewidencji gruntów jako działka nr 392/3, o powierzchni 

0,10 ha, KW 11065.

§ 2

  Bonifi katy, o której mowa w niniejszej uchwale, udziela siC 

na wniosek wieczystego ucytkownika wycej opisanej nieru-

chomoWci, który wyst>pił z c>daniem przekształcenia

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Lipnica.

§ 4

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Sławomir Ejtminowicz
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